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Kapitáni a kapitánky!
Velká katastrofa se na zimní
slunovrat
nekonala,
proroctví
Mayského kalendáře i obavy pana
Duška se ukázaly jako liché, pouze
to oteplování se na Vánoce projevilo
několika místními rekordy.
Mayský kalendář nevyšel, asteroid

do nás netřískl, přepólování
zemských magnetických pólů se
nekonalo, námořní katastrofa typu
ztroskotání obří Costy Concordie
se neopakuje (ostatně, kdo si na ni
vzpomněl, kdo si ještě pamatuje
jméno jejího kapitána, co byl buď
moula, smolař nebo hrdina?), tak
nám ke strašení zbývá jen nový
letopočet končící třináctkou.
Buď složíme ruce v klín a cokoli
neblahého se stane, přičteme k (ne)
dobru té třináctky, nebo nástrahy
roku překonáme s humorem,
kterému jsme povinní podle 8. bodu
svého zákona. Otcové zakladatelé jej
původně formulovali takto:
8. Skaut je veselé mysli a za všech
okolností si pohvizduje.

My si pohvizdovat sice nesmíme,
protože na palubě smí hvízdat pouze
bocman, ale veselou mysl pěstovat
máme.
Toto trochu odlehčené silvestrovské
číslo Kapitánské pošty by mělo přispět
k dobrému pocitu konce roku a troše
radosti ze začátku roku nového.
S bojovým pokřikem
May nebo nemay, ještě nás nemaj!

Váš Vezír

Námorná akadémia vodných skautov (špecializovaný skautský vzdelávací tím pre bezpečnú
prácu s deťmi a mládežou na vode) praje Kapitánskej pošte pokojné vody v redakčnom prístave
a šťastný vietor pri písaní stránok v roku 2013.
Ondro „Trysko“ Odokienko
kapitán NAVS

V půl jedné v noci zazvoní někdo u lékárníka. Rozespalý
lékárník se roztržitě oblékne, otevře a spatří opilého, škytajícího
námořníka. „Vy jste lékárník?“ ptá se ho vrávorající námořník.
„Ano. Co se stalo?“ „A jste majitelem této lékárny?“ „Ano, jsem.
Co si přejete?“ „Prosím vás,“ škytne námořník, „máte takové
bílé kulaté pilulky proti mořské nemoci?“ „Mám!“ vyrazí ze
sebe lékárník a zuří vzteky, protože ho kvůli takovéhle hlouposti
vytáhl z postele. „Tak si je strčte za klobouk!“ zařve ze všech sil
námořník a s hurónským smíchem zmizí za rohem.

„Jste šťasten,“ ptá se kapitán nováčka, „že sloužíte v námořnictvu
Jejího královského veličenstva?“ Námořník Mac Bully odpovídá:
„Ano, jsem šťasten, kapitáne!“ „Dobře, a co jste byl předtím?“
„Předtím jsem byl o mnoho šťastnější!“

Ahoj,
chtěl bych poděkovat všem, kteří se vrhli na eKP, a i v nelehkych dobach kdy neni casu nazbyt,
udělali těch pár čísel s radostí. Do nevého roku přeji eKP aby přežila a vycházela dál.
Luďa
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Ahoj, KP přeji do roku 2013 mnoho spokojených čtenářů, stálého, nadšeného a vytrvalého šéfredaktora a
desítky skvělých námětů pro práci v oddílech :-)
Renča

Ať se vám v následujícím roce daří vše, na co sáhnete, a brzy se zase potkáme :-)
Liška a Myšák

Cestující se vyptávají ve chvílí volna kapitána:
„A už jste někdy viděl obávaného mořského
hada?“ „Ne, nikdy.“ „Cože? Celý život se plavíte
po všech mořích světa a ještě jste se nestřetl
s mořskou příšerou? Jak si to vysvětlujete?“
„To je asi tím,“ vysvětluje kapitán, „že já jsem
abstinent.“
Povídá přítel majiteli přístavní krčmy: „Taková
námořnická krčma, to musí být zlatý důl!“ „A
víš, že skoro jo? Po každé rvačce tam najdu na
podlaze dva tři zlaté zuby...“
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Co bych přál eKP do dalšího roku? Aby jej ve zdraví přežila! Aby našla stálého šéfredaktora,
aby dostávala zajímavé příspěvky a aby bylo o čem psát...
A nám všem přeju, aby nám eKP dobře sloužila a aby nás bavila!
Pavlík

Hodně vody v řece a dobrý vítr do plachet přeje
Milan Kalčík - Chiaksee

„Pane kapitáne, proč stojíme?“ ptá se
dáma na lodi muže nejpovolanějšího. „Je
hustá mlha, madam,“ vysvětluje jí kapitán.
„Plout v takové mlze je příliš velké riziko.“
„Ale vždyť jsou vidět hvězdy!“ diví se
dáma. „To je sice pravda,“ povídá kapitán,
„jenomže všude okolo nás je minové pole,
a tam, co ukazujete vy, poplujeme až po
detonaci!“
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Přeji eKP aby nabrala správný směr a začal foukat dobrý vítr. A všem přeji šťastnou plavbu v
roce 2013!
Vašek

Námořní důstojník ukazuje novému námořníkovi
veškeré technické vybavení lodi: navigační přístroje,
radiostanici, strojovnu a lodní automatiku. „To je potom
jistě velmi lehké takovou loď řídit, když je tak přepychově
a moderně vybavena,“ povídá nováček po prohlídce.
„Myslím, že si potom může stoupnout ke kormidlu
kdejaký idiot.“ „Proč ne?“ usměje se důstojník. „Chcete
to zkusit?“
„Co to děláš?“ ptá se jeden cestující druhého. „Nabírám
si na památku do láhve mořskou vodu.“ „Tak si ji naplň
jenom do poloviny!“ „A proč?“ „Aby ti voda nevytlačila
zátku, až přijde příliv.“
Na malém norském parníčku, se kterým si mořské vlny
pohazují sem a tam jako by to byla tříska, se ptá cestující
dáma námořníka: „A co se stane, když se srazíme
s ledovcem?“ „Co by se stalo?“ odpovídá pohotově
námořník. „Ten ledovec popluje zase klidně dál.“
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Nováček se vrací z vycházky v přístavu a přivádí s sebou na provázku kozu. „Bože můj!“ spráskne
ruce jeho starší kamarád. „Kdes ji sebral?“ „Vyměnil jsem j! za konzervy s jedním domorodcem.“ „A
co s ní budeš dělat na lodi?“ „Co bych s ní dělal? Vezmu si ji do kajuty a bude mi dávat mléko.“ „A co
krmení?“ „V kuchyni zbudou vždycky nějaké ty zbytky.“ „A to jí chceš postavit v kajutě snad chlívek?“
„Ne, přivážu si ji k posteli.“ „No jo, ale umíš si představit ten smrad?“ „Co by, však ona si zvykne...“

Šťastnou

plavbu

roce!
v novém

PF 2013
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„V Panamském průplavu se nám jednou stalo neštěstí,“ říká kapitán. „Srazili jste se s nějakou lodí?“
„Kdepak, ale já utratil všechny peníze z lodní pokladny a my neměli na zaplacení za průjezd!“
Stáli manželé u zábradlí a dívali se zasněně do vln moře. Najednou se nějakým nedopatřením
stalo, že manžel uklouzl a přepadl přes zábradlí do moře a zůstával za jedoucí lodí daleko vzadu.
„Richarde!“ volá manželka úpěnlivě. „Richarde, nenechávej mne tu samotnou!“
Námořník přiběhne do kapitánovy kajuty a hlásí: „Pane kapitáne, došlo nám uhlí!“ „A co na mě tak
koukáte? Okamžitě všichni do vody - a tlačit!“
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Tito lidé tvoří eKP roku 2013...Děkujeme...
Hvězdář (Karlovy Vary), Radim (Ostrava), Dr. Amos Simon, Veronika Bajzíková Meruňka, Pavel Bár
Pavlík, Kris Bauters, Adam Blaščík, Jan Bolek Efendi, Jiří Buriánek Plejtvák, Vladimír Cvrček Vezír,
Václav Černík Vašek, Renata Čížková Renča, Hana Dejmková Bobr, Luděk Demel Luďa, Dana Deýlová,
Michal Dončuk Don, Tomáš Fiala Fialík, Jan Fischer Hvězdář, Jiří Hais Digi, Jan Holoubek Piko, Michal
Hoznedl Bobr, Jan Hrnčíř Marbuel, Luděk Janča Joe, Zdeněk Jančík Jánošík, Miriam Jandáková Želvík,
Jan Janouch Tik, Jan Jaroš Beznín, Lukáš Jurda, Kateřina Kaderová Liška, Milan Kalčík Chiaksee,
Helena Káňová Liška, Zuzana Klusáčková Klusajda, Michal Kordík Pytlík, Martin Krček Jack, Dalibor
Krutiš, Eliška Krýže, Dita Kubátová Dytta, Vladimír Kučera Kingkong, Jiří Kunc Pompo, Daniela
Kutilová-Kšírová, Jan Legerský Okoun, Tomáš Litera Slunda, Petr Marek, Zdeněk Materna Zdenda,
Kateřina Motlová Káťa, Káča Musilová Danělka, Tomáš Nechvátal, Milan Němec Stopař, Ondrej
Odokienko Trysko, Michal Pásztor Myšák, Martin Pašek, Alexandr Potěšil Spacák, Ladislav Pouzar,
Zuzana Pozlovská Pumpa, Otokar Randák Oskar, Adéla Selnarová, Tomáš Svoboda, Václav Štěpán
Liška, David Tureček Dave, Toon van Werf, Václav Zedínek, Milan Zeibert Ježek

Redakce eKP
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